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Hisingen HK: Övre raden från vänster: August Elmberg, Gustav
Thorén och Jim Johnzon. Undre raden från vänster: Henrik
Dahlberg, Christoffer Magnusson och Jesper Knutsson.

Helsingborg HK: Övre raden från vänster: Mia Radermacher,
Anna Ekström, Emma Elofsson, Hanna Forsberg.
Sittande: Tanja Trkulja.

Pressmeddelande
Värdiga vinnare av SM i beachhandboll i Helsingborg
OV Beachhandboll 2012 blev succé på många plan. Med 1385 deltagande lag, ca 15 000 spelare,
30 000 besökare, och 4200 matcher som spelades på 17 planer under 12 dagar. En ökning med 40 %
från föregående år. Tidplanen för matcherna höll varje dag och det var spännande, tuffa och roliga
kamper i sanden från morgon till seneftermiddag.
På seniorsidan fick vi SM-mästare i form av Hisingen HK och Helsingborg HK. Båda lagen gjorde en
bra insats under hela turneringen. Hisingen vann alla sina matcher och förlorade bara en halvlek,
vilket var mot OV Helsingborg i finalen. Helsingborg HK fick med sig fem vinster och en förlust.
Hisingen var nöjda med turneringen och Jesper Knutsson kommenterar:
- ”Jag tycker vi spelade en fantastisk beachhandboll från första till sista match där hela laget bidrog.
Sen märker vi ju också av att det finns en del beachrutin som jag själv och August, vår målvakt, bidrar
med och som vi delar med till övriga spelare i laget. Hoppas nu att vi kan få lite bättre stöd från
förbundet denna gång vad gäller förberedelser inför nästa års EM så att vi kan känna att vi kommer
till EM på hyfsat lika villkor som de andra lagen. I övrigt vill vi i laget tacka OV Beach för ytterligare en
kanonturnering”.
Hisingen verkar nu ha övertagit Rimbos plats på tronen som ledande lag i Sverige i beachhandboll på
herrsidan. På damsidan överraskade hemmaklubben genom att såväl OV Helsingborg som
Helsingborg HK tog sig till final, där det senare laget drog längsta strået.
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Mia Radermarcher är tillbaka i Helsingborg efter 6 års spel med Lugi och tyckte att det var riktigt kul
att få en guldmedalj runt halsen tillsammans med sina vänner i Helsingborg HK.
”Det var oerhört roligt att få spela beachhandboll med mitt gamla gäng i Helsingborg. Vinsten var en
oväntad bonus som ger oss möjligheten att få spela Beach-EM nästa år i Danmark. Det hade varit
annorlunda och häftigt” säger hemvändaren Mia Radermarcher.

Helsingborg den 14 juni 2012
OV Helsingborg

Mer information:
Bengt Jönsson, tävlingsansvarig 042-14 89 90 eller mobil 0703-51 28 89
Therese Wallter, marknadsansvarig, 042 -14 89 90 eller mobil 0704-83 79 97

OV Beachhandboll spelas på Fria bad i Helsingborg. Turneringen är öppen för föreningar, skolklasser och företag samt andra
arbetsplatslag. Turneringen för föreningslag spelas den 2-3 juni, 6 juni samt 9-10 juni. Den 3 juni spelas SM för juniorer och den 9-10 juni
spelas SM för seniorer. Skolklasserna spelar sin turnering 30 maj – 1 juni, 4-5 juni samt 7-8 juni. HD-cupen för företag spelas lördagen
den 2 juni. Mer information på www.ovbeachhandboll.com

